
JOSEF ANTONÍN FIRST
* 11. prosince 1894, Březnice
† 8. května 1986, Praha

Narodil se jako Josef Antonín Furst v chudé rodině pradleny a šev-
ce. Od mládí měl pohyb v lásce. To se projevovalo hlavně ve vztahu  
k mnoha sportům, ale i k cestování. Vyučený stavební zámečník po to-
varyšských letech působí krátce v Praze. Již předtím se ale po rozpo-
rech s otčímem zkouší dostat poprvé do Ameriky. Z Německa se však 
vrací zpět a v roce 1914 rukuje do Rakousko–Uherské armády. S jed-
notkami pusobil na ruzných frontách, konec války jej zastihl v Itálii.

Spěchá domů a jako voják pokračuje ve službě v 1. pluku Stráže svo-
body. Tady jej nachází výzva Ministerstva národní obrany, které hle-
dá tlumočníky. Protože mluví německy, trochu anglicky a francouz-
sky, dostává se do sboru tlumočníků. Příliš se mu ale tato služba nelíbí, 
vrací se zpět do Prahy a tady zrovna shání YMCA, která zakládá v roce 
1919 vojenské domovy, tlumočníky. Hlásí se hned na začátku do jejího 
kursu atletiky a her v Žilině. V té době má již trochu předválečných zkušeností se zápasem řecko–římským, boxem  
a běhaním. Ve čtyřnedělním kurzu v květnu 1919, který vede profesor Machotka z Omahy a profesor Pípal z Kalifor-
nie, se učí základům mnoha sportů – playgroundballu, volejbalu, basketbalu, atletice, zápasu a plavání. Získává tak po-
třebné znalosti a stává se jedním z propagátorů a organizátorů tělovýchovy ve vojenských domovech.

V roce 1921 je jmenován vedoucím tělovýchovy v nově založeném letním táboře YMCA na Sázavě u Soběšína. Toto je 
klíčový moment pro masivnější rozvoj palkovacích her u nás. Playgroundball je totiž  na táborech pravidelnou aktivitou.

V roce 1923 se stává Josef Furst vedoucím tělovýchovy YMCA pro celou ČSR a ve stejném roce si nechává změnit – po-
češtit příjmení na First. Již v těchto letech je členem Československého olympijského výboru, předsedou volejbalového  
a basketbalového svazu. 

Od roku 1926 do roku 1928 pobývá v Americe, kde studuje tělovýchovu a pedagogiku na Springfield College ve Spring-
fieldu, Massachusetts.

Po návratu jej čeká postup na pozici finančního ředitele YMCA Praha, ale i nadále je ředitelem letního tábora na Sáza-
vě. Jeho sportovní záběr je široký, v roce 1929 například založil 1. lukostřelecký klub.

Role Joe Firsta, neúnavného propagátora pálkovacích her, zakladatele sportu s rukavicí, míčkem a pálkou, je na-
prosto zásadní. A tak jako má americký baseball „otce zakladatele“ v 19. století žijícího Henry Chadwicka, tak jej 
má i playgroundball, potažmo softball a baseball v Čechách. Je jím určitě Joe First.

„Americký pasák“ se těšil na táborech YMCA na Sázavě velké popularitě.


